Sta.
_, GEHE\M
V~K

26 n•· ~ . 2211

r ·

t\?.
v /41 .....,.-.,..
1a; +(1--~

MAANDOVERZICHT

No. ····-ti........-.. 1967

BI NNENLANDSE

VEILIGHEIDSDIENST

!,

I

,<

i~

~

N 1 A N D

·. J

ï

...

.:: I 1 I G l ~ I D S ü I

, 1:

~=-~-=~ = = ~-====== = ==~====; ~====~==- - ~-~-=-==~~= ~~= ~ =~

J

.L

( ~jdvak l - 11- 1967 t;m 30- 11- 1967)
I NH0 U D
:= : ::::::::::::::::::::::;::::;:~=

l~ o . 894 .453

I.

Blz .

Communisme Interna tionaal
-------.
---- -

-·-~--

De Novemberfeesten in
~en

I I.

t~oskou

l

internationale communistische conferentie?

3

Act i vi tei ten _!_an de communistische partij

t~ederland

·,PN- visie op revolutieherdenking en internationaal
beraad
De CPN en de Pvd:\
III .

11

Activiteiten van de communi stische hulporgani_saties
De

IV .

10

~uropese

veiligheid en de DDR

15

Culturele uitwisseling Nederland - Sowjet - Unie

20

A~

Groepe ringen

He t 8e SVB- congres

23

Bijlage : De zaak Staszczak

26

Ag_enda

30

H0 0 F J 3 T UK I

CO.u·iUNISi·ii!:

INT.:;Rr~.··.riONAhl·

~======================~=

De Novemberfeesten in hoskou
De vijftigste verjaardag van de Oktoberrevolutie is een beetje
een merkwaardiG feest geworden . Een volksfeest

me~

biood e_J.spelen, maar

vooral een feest van de partij die zich ten onrechte

11

van hee l het volk "

noemt . Ben feest van de communistische wereld , dat in sommige communistische landen en CP--en "thuisn is gevierd in een pal lige stemming en
met boze blikken naar Moskou . Een feest ter herdenking van een revolutie , waarvan men zich de grote namen niet meer wil herinneren - die
van Lenin wel , maar die van Trotsky , Molotow, Stalin , Zinoview, Kame new, Rykow , Boecharin •• •
De officiële geschiedschri jving van de revolutie - al drie of
vier jaar haperend bij elk woord - heeft nog kort voor de November feesten de opperste partijhistoricus Pospelow de kop gekost . Maar over
het Westen is bij het halve - eeuw- feest een lawine vari historische studies , herdenkings -artikelen , memoires en ooggetuigenverslagen losge broken, waarin alle d'oodverklearde helden aan hun trekken komen en alle voor de Russen verboden pikanterieën nog eens uit de doeken worden
gedaan .
In de communistische wereld is een abstractie van de revolutie
herdacht , maar in het

W es ~ en

de revolutie zelf als een historische

werkelijkheid - met alle tonelen in de oorspronkelijke bezetti ng .
De tegenstr ijdigheden van de Sowjetsituatie zijn i n .het feestgedruis niet verloren gegaan . De vriendelijke complimentèn van de
reger~ngen

van vele tientallen niet - communistische landen ènerzijds

en anderzijds de verklaarde tegenstanders van die regeringen als

e~e 

gasten op het feest . De doorgaans vrij sympathieke commentaren en
beschouwingen in .de

~e sterse

pers tegenover de anti - kapitalistische

en anti- imperialistisc he slogans in de Sowjetpers . De leuze van de
eenheid van het communistische kamp tegenover de demonstrati es van
vijandschap van de kant van de Cubanen , de Chinezen en de Albanezen en
de blijken van voorzichtige .:neutrali tei t 11 van de kant van de Roe!'llencn ,
Vietnamezen en Koreanen . Machtsvertoon en dreigende taal tegen :;de
vijanden in het

~e sten

en het Oosten'; , maar aan de andere kant de

stopzetting van al het reizigersverkeer met China

e~

de niet - communis-
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tische landen uit pure zenuwen over de moge lijkheid van verstoringen
van de feestvreugde .
Ee n reusachtig portr et van Lenin hing in het schijnwerperlicht
aan een ballonkabel boven Moskou .

~en

antwoord op alle probl eme n.

Maar een antwoord uit een andere tijd . Ondanks alle mythen onbruikbaar .

In politieh opzicht bracht het halve - ee uw- feest van de revolutie
weinig nieuws.De hoogste Russische leiders hielden hun
voeringen over de

~esch iedenis

~indeloze

rede -

van de Sowjet-Unie , zorgvuldig al le

valkuilen vermijdend , en we i dden uit over de toestand in het jubileumjaar zonder aan pijnlijke controv ersen te raken . 3et

moe~t

een mooi

feest zijn .
Partijleider Brezjnew hield ter opening van de

offic~ële

plech-

tigheden een vier uur durende rede voor het Centraal Comité van de
partij en de Gpperste Sawjets van de USSR en de RSFSR (de rompstaat
Rusland), die over het algemeen vrij ge matigd e n optimistisch van
toon was . De Sowjet-Unie was militair on economi sch te ge n alle moei lijkheden opgewassen en de problemen waren van voorbij gaande aard .
Er waren wel ernsti ge problemen, uiteraard . Het a gressieve impe rialisme, de oorlog in Vi etnam , de bedenkelijke ontwikkelingen in
China en de verdeeldheid in de communistische beweging werden uitvoerig besproken.
Het imperialisme , a l dus

Brezjnew ~

had nog

n~ets

aan a gressivi -

teit ingeboet . Maar onder de tegenwoordige omstandigheden zou een
atoomoorlog honderden mil joenen mensen doden en de aarde onbewoonbaar
maken . De communisten moesten daaruit hun pol i t i eke conclusies trekken . (Hi j doelde kennelijk op de vreedzame coäxistentie) . Hoewel , in
elk geval was het Rode Leger sterk genoeg om alle aanvallen op de Sow jet- Unie of haar bondgenoten af te slaan ,

o~geacht

of de vijand van

noord of z uid , van west of oost (China!) kwam • • •
Vie t nam was het cent r a l e probleem. De misdaden van het Ameri kaanse l eger tegen het Vietnamese volk, aldus Brezj new, riepen he ri nne ringen op aan de gruweldaden van de Naz i ' s . De Amerikanen hadden reeds
meer dan tienduizend onsdhuldige burgers

gedo od, maar zij zouden

lianoi er niet mee kunnen intimideren. Hun misdaden werden over de hele
were ld veroordeeld, ook door miljoenen Amerikaanse bursc rs . Het prestige van de Verenigde Stat en in de wereld ging z i enderogen achterui t ,
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uaar de oorlog was bij voorbaat verloren . De Sowjet - unie zou de Vietnamezen blijven steunen tot de laatste Amerikaan het land verlaten
had . ~n was het niet vanweGe de tc J cnwerking van de Chinezen , zou deze
steun nog effectiever zijn •• .
De Chinese kwestie wierp, uiteraard , een donkere schaduw over de
jubileumviering . Het grote - mogendheden- chauvinisme van de groep van
Hao Tso - tceng onderm ij nde de communistische wcreldbewesing, aldus
Brezjncw , en de recente ontwikkelingen van do culturele rcvoiut i e haddon de ideologische en politieke onbek~aamheid van de Chinese leiders
nog eens duidelijk in het licht geste ld. (De aanwezige Chinese diplomaten verlieten de zaal. ) Haar , zo ging Brezjn.ew voort, het ;;socialisme"
werd er door de massa verdedigd , hetgeen de hardnekkige strij d verklaarde die door de beste Chinese communisten gevoerd werd tegen het
verderfelijke Maoisme . Het laatste Chinese par tijcongres (1956) had
de Sowjet- Unie de eeuwige vriendschap verklaard . Vandaar dat men erop
mocht vertrouwen, dat alles nog ten goede zou keren . Ondanks alle
moeilijkheden zou het socialisme zegevieren • •.
Optimistisch \'las de Russische partijleider ook met netrekking
tot de mogelijkheden van een internationale communistische conferenti e.
De meerderheid van de CP- en was er v66r, verklaarde hij . Derhalve zou
de CPSU alles i n het werk stellen om een dergelijke .conferentie tot
een succes te maken .
Een conferentie?
Inderdaad was de mee r derhe i d er v6ór . De helft van de CP- e n uit
de é omm uni st i sche l anden , mee r dan de helft van de Westerse CP- en, ~en
aantal CP- en uit Azië en Zuid- Amerika en een reeks onbetekenende partijtjes uit Afrika en Midden- Amerika: Lesotho , Soedan , Hai ti, Honduras ,
Guatemala , Porto- Rico, Panama , Reunion , San 3alvador •••
Een numerieke meerderheid van dat gewicht had niet veel te bete kenen . Tientall en van dergelijke partijen zouden de problemen van de
internationale communistische beweging niet kunnen helpen oplossen bij
afwezigheid van de Chinezen , Jeegaslaven , r<oreanen , Vietnamezen , Albanezen , Roemenen en Cubanen en zonder de volledige medewerking van de
Italiaanse en enkele andere Westerse CP- en*) .
*) De Italiaanse partijleider L. Longo bekende in oktober j.l. eindeli jk
bekeerd te z i jn tot voorstander va.n een algemene conferenti~, maar
over de aard en het doel van een dergelijke conferentie en over de
te behandelen proble men bleek hij zijn gedac hten nog achter te houden . Op deze - vol gens hem de belangrijkste - punten zouden vele
Wes teuropese CP-en nog bi jzonder onhandelbaar kunnen bli jken .
VERTROUWELIJK
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Zo had ook de aanwezigheid van tientallen buitcplandse
van onbekende naam bij de
nen

t~genover

Novemborfeest~n

te Moskou weinig

de omineuze afwezigheid van Mao of Tsjoe

[ast~n

~c

E~-lai,

beteko Cti

H~

hinh , Kim Il Soen 1 Ho.xha en Castro en de toch ook wel pijnlijke afr:a zigheid van vertegenDoordigers uit Japan , Birma, Maleis i~, Singap ore,
Laos , Thailand , Pakistan , Indonesi~ en Nederland , ~aardoor i mm~ rs de
diepe verdeeldheid van het communisme werd gcillustrcerd .
De Chinezen hadden op de uitnodiging tot het bijwonen van de
Novembe rfeesten niet eens ts-=reagee rd . De /'.lb an<':!zen hadde n haar :•met
verontwaardiging' ' afgeslagen . De

Noord~oreaansc

en Noordvietnamese

leiders hadden· zic h (waarschijnli jk om gee n Chinese reactie uit te
lokken) verontschuldigd (Ho Chi Minh zou trouwens ziek zijn) en mindere goden afgevaardigd . Castra had
te zullen zenden , maar vanwegè

aang~kondigd

president Dorti cos

de sne l verslechterende verhoudingen

tussen Havanna en Hoskou (ven anti- Castro artikel in de

11

Prawda ': van

de hand van de .rgentijnse CP- secretaris Ghioldi had de maat doen
overlopen) was tenslotte slechts de minister voor volksgezondheid
overgekomen .
Dat Ti to zich in Ma'skou helemaal gelukkig voelde 1 was lang

n~e ...

zeker . In het geval van de Roemeense partijleider Ceaucesc u was dit
duidelijker : hij keerde onmiddellijk na het officiële gedeelte van
het feest naar huis terug .
Onder die omstandigheden leek het weinig zin te he.bben seri eus
aan do mogelijkheid van een internationale conferentie te denken .
Toch klonk Brezjnews opmerking erover anders dan als een min of meer
obligate vermelding van een sinds lang bestaand _desidera tum. Bovendien
was er nog iets anders . Tijdens de Novemberfeesten werd er te Moskou
een internationale conferentie belegd , waaraan vertegenwoordigers
uit niet minder dan 70 landen deelnamen . En op de agenda stonden alle
gro t e problemen van de communistische beweging . gas dit een voorspel?
De CPN rook in elk geval onraad .
De confe rentie vond plaats onder auspiciën van het ·' Ins ti tuut
voor de Internationale Arbeidersbeweging'', ee n instituut van du istere
oorsprong , dat in de zomer van 1966 voor het eerst , zonder nadere aanduiding , in de aprawda 11 en de nrzwestian genoemd werd en dat geleid
zou

~orden

door een zekere Tim0er Timofeew •) .

•) Volgens de W ashingto~ Post van 17 oktober 1960 zou deze Timofeew
dezelfde zijn als Timothy ~ alsh , de zoon van de Amerikaanse communistenleider E. Dennis (ali as ralsh) , die in 1935 ddor z i jn vader
in de Sowje t - Unie is achtergelaten .
VE11'rR OUW::l:LIJK
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Volgens het officieuze orgaan van

h~ t

Sowjetministerie van

Dui tenlandsc Zaken ''i'ieue 6ci t" \'lerdcn op deza conferentie inleidingen
g~houden

door de partij - ideoloog van de CPSU , Soeslow , en door de

voorzitters , secretarissen of CC- leden van de CP- en van o . a . Spanje ,
Syrii , Canada , de USA , Frankrijk ,

witserland , Finland , Italii , Hon -

garije en Perzië over zulke onderwerpen als "Het ar;ressieve impe rialisme en de ontwikkeling van het proletarisch int ernationalisme;; ,
·'De ideeën van de Oktoberrevolutie en de ac tuel\3 theoretische proble ml:ln van de int_;rnat i onale arbeidersbewc ;-;ing:; , "Het internat i ona l e karakter van de marxi s t isch - leninistische leer en de huidige i deologi sc h\3
strijd 11 ,

1

;De arbeiderskl asse en de problemen van de na tienale bevr i j -

dingsbeweging;; , enzovoort .
In he.t com1:1.0n taar i n "Neuc Zei t'' werd daarbij veelbetekenend opgemerkt , dat ;;de gemeenschappelijke uitwerking en diepgaand~ bestuderinG van theoretische problemen door marxisten van v e rschil lende landen van grote betekeni s was voor de bevordering van wederzijds begrip
en voor de consolidatie van de ideologische en politieke· eenheid van
de internationale arbeidersbewe ing en het anti - imperialistïsche
kamp:' .
\-!as het t ·och een voorspel op ·een algemene conferentie? Twee
~~~en

later werd namens achttien CP- en die in maart 1965 aan de con-

sultatiev~.

bijeenkomst te Noskou*) hadden deelgenomen , een oproep ge -

publiceerd aan a ll e CP- en om deel te nemen of in elk geval steun t e
geven aan :'een nieuwe consulta tievc bijeenkomst
ren algemene

c o nferen ti e" ~

ov~r

een te c onvoce -

Deze consultatieve bi jeenkoms t z ou in

februari 1968 te Boedapest worden gehouden .
Opmerkelijk was , dat , hoewel overigens in deze Ç>proep slechts
van ·•zusterpartijen 11

w~rd

gesproken , in de aanhef ;:;ewezen werd op de

noodzaak van "de consolidering van de eenlfeid van de communtstische
partijen evenals van de eensgezindheid van alle socialistische en
democratische krachten in de strijd tegen het imperialisme, voor de
nationale en sociale bevrijding van de volkeren" , enzovoort . Aangezien in het ;;Neue Ze i t "- commentaar ook sprake was van "bestudering
van theoretische problemen door

marxisten:~

en van de "eenheid van

de internationale arbeidersbeweging en het anti- imperialistische
kamp" zou dit erop kunnen wi jzen , dat de algemene conferentie zoals
*) Oorspronkvli jk door Chrocstsjo\/ b~Jdo~ld a l s c..::n "voorbere i dende

confe:rvntie " voor een conf vrcntie

1965) .

Vé.m

o.llu CP- en (zie HO no . 3 ,
VERTROU\'iELIJK

- 6 -

V.CrtTROU"IELIJi<

die nu v1ordt beoogd, niet meer een exclusieve anngelegenheid v an
CP- en zul zijn , maar dnt ook vertegenwoordigers van andere "progressieve

be~eg ingen''

(met name uit de jongere landen) eraan zullen kun-

nen deelnemen .
Er zijn overigens nog geen serieuze aanwijzingen in die richting . Het is echter wel waarschijnlijk , dat bijvoorbeeld de Italianen
en de Joegos l aven met een dergelijke

c~nferentie

van een wat ruimer

karakter gelukkiger zouden zijn dan met een conferent ie in de stijl
van die in 1957 en 1960 in Moskou werden gehouden . Het Joegoslavisch
blad "Politika" schreef althans èind oktober , dat het volgens de voor standers van een alge mene conferentie noodzakelijk was,algcmcne richt lijnen op te stellen om de progressiQve krachten op de juiste koer s
te houden in de strijd tegen het imperialisme. Maar , zo vroeg het zich
af , was een exclusief communistische conferentie daarvoor dan wel geschikt in deze tijd , nu zelfs zulke verschillende krachten als het
Vaticaan en de regeringen van de Scandinavische landen zich hadden
uitgesproken tegen bepaalde aspecten van de Amerikaanse politiek in
Vietnam? En ook de Italiaanse partijleider Longo schreef in oktober
j . l. in

11

Rinascità 11 over regionale conferenties en samenwerking van

"progressieve pa rtij en en bewegingen" in het Hiddellandse Zee gebied
en ''vele soortg elijke con fer enties" (waarbij hij dus kennelijk niet
alleen aan communistische partijen dacht) die tenslotte tot

één gro -

te internationale conferentie zouden kunnen leiden ••••

Terug naar de feesten in

Mosko~.

Er stond een man op de hoek van een strnat leeg voor zich uit
te stnren. Hij had er al een paar uur in de kou gestaan toen hij de
aandacht trok van een lid van de mili tia . De milit i a - man sprak hem
aan . "Wat doet U hier , kameraad?" - "Uw naam ?" - Geen a nt woord . "Waar
komt U van daan?11 - •'VJaar woont U? - "Hoe ou d bent U? -

11

Bent U ge-

trouwd?" - De man haalde met een wezenloze blik in zijn ogen de schouder-s op . Een geval van volkomen geheugenverlies . "'i/elk j aar is dit?"
Er kwam een beledigde uit drukkÎng op het gezicht van de gestoorde .
n ~Jeet U dat dan niet" , zei hij , "de vijftigste ver j aardag van de Grote Oktoberrevolutie!" .
Vanaf 4 januari, de dag waarop het Centraal Comi té van de partij het beslui t hap genomen ter voorbereiding van dëviering ván het
VERTROUWELIJK
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feest , kon men zich in officieel Rusland nnuwelijks nog een zaak van
hogere prioriteit voorstellen dan de jubileumviering. De tekst van
het besluit besloeg twee volledige pagina ' s van de .;Prar1da;; en kwam
neer op een complete mobilisatie van alle denkbare organisati es, ver enig~ngen ,

instituten, scholen en bedrijven . Geen bevolkingsgroep en

geen beroep werd overgeslagen in de opsomming van al degenen van wie
een bijdrage tot het feest verwacht werd .
Groot was ook de zorg van de Sowjetleiders over een gave pre sentatie van de Sow jetstaat in dit jubileumjaar voor het oog van de
wereld. Dit jaa r mocht er niets verk eerd gaan . Ook de herinnering aan
de feilen e n mislukkingen uit het verleden moest worden uitgebannen .
\Jat dit betrof zou men het verhaal van de man die aan geheugenverlies
leed ook als een parabel

~unnen

lezen .

Maar er ging niettemin veel verkeerd. Lenins oude strijdmakkers,
Stalin en Chroestsjow mochten dan misschien voor het Sowjetpubliek
niet meer bestaan , de historici van het Marxistisch- Leninistisch Insti tuut hadden toch wel de plicht een aanvaardbare "Gesch iedenis van de
CPSU" te produceren, waq.rover het rumoer tot buiten de muren van het
Instituut te.horen was. En ook de "Geschiedenis van de Grot? Vaderlandse 0Ç>rlog 11 was aan een nieuwe uitgave toe, waarin de rol van Stalin als oorlogsleider , uiteraard, in weloverwogen formuleringen bekri tiseerd diende te worden . Geen sinecure in een tijd waarin historici
e n partijbonzen nog steeds bereid waren met elkaar op

d~

vu i st te gaan

over hetgeen er voor al vlak vóór de oorlog en in de eerste oorlogsda. ,gen eigenlijk was gebeurd , en zeker geen eenvoudige zaak tegen de
achtergrond van · de s inds maanden woedende st rijd over het boek van de
Sowjet-historicus Nekritsj "De 22e juni 1941 11 , waarin het falen van
de oorlogsgod Stalin breed was uitg emeten.
Een harde klap voor Moskous prestige was echter de vlucht van
Swetlana en de publikatie in het Westen van haar herinneringen aan
haar vader, waarmee alle pogingen van de Sowjetleiders om Stalin dood
te zwijgen in één keer ongedaan werden gemaakt . Minder plezierig was
het eveneens , dat in Moskou het gerucht begon te lopen dat het politiek bureau van de CPSU besloten had het rapport van de commissie van
onderzoek naar de moord op Kirow (1934) in de doofpot te stoppen .
(Chro ests jow had in zijn destalinisatie-rede (1956) geinsinueerd dat
Stalin deze moord had beraamd om een aanleiding te hebben voor zijn
voorgenomen zuiveringen in de partij , en op het 22e CPSU Congres (1961)

VERTROU\JELI JK
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e r een comnissie was gevormd om deze

~f 

faire te onderzoeken . ) · De Geheimhouding van de resultaten van het onderzoek was uiteraard een slechte zaak , maar een slechtere zaak was
het , dat het publiek er lucht van gekregen had , zod 1.t de kv;estie van
de rehabilitatie van Stalins slachto ff ers weer actueel werd . •)
tlog andere problemen pijnie;den de Sowjetleiders in dit jubileumj aar . Zi j hadden gehoopt dit jaar de rust te kunnen bewaren <an het
culturele front, maar de schrijv ers neigcrden hun medewerking , zodat
he t toch weer tot rellen , prot est en , op en brieven (Solseni ts j in en
Wozness ensky) en schr i jve r spr ocessen moest komen , hetgeen de naam van
de Sowjet-Unie in het buitenl a nd schade berokke nde .
Maar het
misschien

~el

~chec

van Mosko us politiek in het Midden - Oosten was

het pijnlijkst van alle s .

De herinnering a an oude

~apenfeiten

deed dan weer deugd .

De gepen sion êerde kwar tiermee st e r Nikolas Pawlowitsj Jadrow kwam
niet uitgepraat over zijn aandeel in de bestorming van het Winterpal eis .
Hij mocht zijn verhaal doen

~n

Leningrad, naar hij met rozen gehuldi gd

werd . In Gorki werd hij bedolven onder witte anjers . In Taftsi kreeg
hij een oorkonde , .in Toeapse drie nerinneringsmedailles . De televisie
va n Sotsji bracht de dappere op het sc herm . Toen werd .hij naar Moskou
genodigd waar de minister van communicati emiddelen een indrukwekken de
persconferentie voor hem or gani seerde . Zijn verhaal kwam in alle kr a nten . Zijn f oto ook. Diep onde r dci ' indruk van al het huldebetoon s chonk
Jadrow zijn vechtpet j e uit di e ro emruchte dagen aan een museum• • • •
Tot een red.O:cteur van he t satirische blad ''Krokodil" ove r de ge schi edenis van Jadrow begon te peinzen en het hem nog eens l i et ver tellen . En J adrov1 in het vuur van zijn verhaa l : "Voor het Wi nterpaleis
stond een pantserwagen van de wi t - g a rdisten opgestel d di e op ons schoot .
Haar een matroos van ons detachement , Mitin , r e nde naar vorerr en wi erp
een ketting grru1aten onder de rupsbanden . De mitrailleur zweeg , maar
de matroos werd door een kogel gedood ••• "
De redacteur van 11 KrokodilH had hetzelfde verhaal a l vnker gelezen en uitgezocht (1) dat matroos Mitin zich op dat historische uur
volgens bewaard gebleven documenten aan boord
*) Hierover rappor t eerde
11

Es t et Ouest

11

,

11

v~n

een torpedobeetj ager

een buitenlander , woonachtig in Hoskou 11 i n

oktpber 1967 .
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bevond , (2) dat er geen pqntse rwngcn op he t paleisplein had gcst~an ,

(3 ) dat er in die ti jd nog geen sprake nas van wit - gardisten en (4) dat
k etting - granaten pas voor het eers t i n de Tweede Wereldo or l og wer den
g ebru ikt .
En het detachemen t fouri e rs en muzikanten , waarto e Nikolas Pawlowi tsj J adrov1 had behoord , had niet eens aan de bestorr.ting van het
~interp a l e is

deelgenomen . Ook J adrow in zi jn eent je niet , zoals hi j

nog benauwd probeerde - "Ik greep mijn geweer ••• 11

-

vmnt ".lle geue ren

van het detachement wa ren ing enomen .
11

Krokodil 11 bedoelde maar , dat de Rus s en niet alles mo est en ge -

l ov en. Zelfs ni et i n het j ubileumjaar .
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ACTIVITEITEN VAN DE CCiv!NUNISI'ISC!:IE P .. RTIJ Nt;D2:RL t.D
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CPN-v isie op revolutieherdenking en internationaal beraad
De CPN die , zoals bekend, weige r de een

par tij del e ~atie

naar de

recente fe es telijkheden in Moskou te sturen, heeft de herdenking van
de Ok toberre volutie op

7 november j . l . in enkele grote steden van ons

land in be sl oten kring gevierd . De reden waarom de CPN -l eiding heeft
afgezien van openbare bijeenkomsten , was haar beduchtheid voor incidenten , die zouden kunnen voortvloeien uit :.pijnlijke vra[;,en'' van bui tenstaanders (b.v. diss i dente communisten) over de anti - Russische politiek
van de CPN . Deze buitenstaanders zouden imme r s niet met een beroep op
de partijdiscipline tot de orde geroepen kunnen worden , waardoor rumoer er verwarring zouden kunnen ontstaan . De

toe~ang

tot de vergade -

ringen werd dus nadrukkelijk beperkt tot partijleden, en het lidmaatschapsboekje diende dan ook aan de ingang der zalen te worden se toond.
Dat een dergelijke maatregel door de partijleiding werd genomen
op grond van . reële motieven , moge wel blijken uit meerdere polemische
vlugschriften, die de l aatste maanden door dissidente communisten in
CPN - kringen verspreid zijn geworden . Zo publiceerde Friedl Baruch een
gedocumenteerd en zeer kritisc h geschrift van een zestal pagina 's,
"De konsekwente we g van de Sovjet-Unie 11 gen aamd , in een oplage van 2000
exemplaren , waarin hij het besluit van de CPN - leiding om niet naar Mos kou te gaan scherp afkeurde.
Kennelijk ook mede vanwege deze activiteit van de oppositie , waardoor de CPN - leiding er niet zeker van was of haar beleid in de eigen
gelederen

w~l

voldoende begr ip had gevonden, publiceerde voorzitter

Paul de Groot , in "De \"Jaarheid" van 7 november , een uitvoerig artikel
over de wijze waarop de Nederlandse communist de revolutie- he rdenking
anno 1967 diende te verstaan. Hij betoogde dat de leiding van de partij
zich al veel moeite had getroost om haar leden voor te lichten over
dit feestelijk ge beuren , via krant , radio, "' talrijke bijeenkomsten" en
"een oorspronkelijk boek i'. {.Bedoeld is een r ecent door de partij-ui tge verij l'egasus op de markt gebrach t boekwerkje, ge ti tcld:
revolutie toen en nu

11

,

11

De (kt ober-

dat gesc hreven is door de partijbestuurders

Willem Kremer, Gerard Maas , Jaap VJ olff en Marcus Bakker.)"
Niettemin meende De Groot aan deze

01

grootscheepse voorlichtingn
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nog wel enkele verhelderende zinnen te kunnen tozvoeçen . In het bij zonder

~?;ing

hij dieper in op ade voorstellinr; van zaken alsof het niet

deelnemen van de

CF~

aan de feestelijkheden in Moskou iets met anti-

.Sow jetisme of vijandschap te ge nove r de Sowjet - Un ie en de CPSU te
zou hebben';· Volge ns

~e

m ake~

Groot betroffen de b0zwarcn van de CPN tegen

de ';bijbedoelin;cn; van de viering in Loskou
1

11

ni et de al ::;cmene inter-

nationale koers van de Sowjet - Unie' ·, maar ;'uitsluitend enkele ui tingen
van de buitenlandse polit i ek van ae

leidin~

van de CPSU ,

~n

de van die

zijde voort gezet te praktijken om deze uitingen door inmerging aan partij en in andere landen te pogen op te dringen '' ; De CPN - voorzi t t er verweet de Russen de he r denking te hebben willen benuiten om een internationale conferentie van alle CP ' en te organiseren , waarvan hij het
mogelijk effect verge leek met de confer entie van 1957 waardoor ;; int er nationale steun werd verleend aan de politiek van Chroests j ov1, die

na-

derhand schadelijk is gebleken voor de zaak van het socialisme in de
nereld en niet het minst in de Sowjet - Unie zelf'' · Toch toonde De Groot
zich gee n onvoorwaardelijk tegenstander van een conferentie van alle
communistische partijen :
"Als een communis·tische partij van mening is dat een internationale con~erentie met vrucht eeorganiseerd kan worden ,
dan dient zij dit aan de andere paptijen voor te s tel len
en een nauwkeurig voorstel voor de a (<..e nda en werkwi,;ze in
te dienen, alsmede aan te tonen welkeVOorwaarden aanwezig
z ijn voor positief werk van zulk een conferentie . Dan kan
elke par tij nierove r in eigen kring beraadslagen , in haar
partijbestuur , in haar ledenvergaderingen en ze lfs op een
congres, da t aan een internationale conferen ti e vooraf be hoort te gaan . Er zal geen communist ter wereld zijn di e
niet zou wensen , en zelfs zou eisen , dat er een vruchtbare
int er nat ional e conferenti e tot stand komt:t ,
HJ·iac;tr vooralsnog is daar ee en ui tzicht op , aldus De Groot .
CPN- PvdA
Vietnam
De CPN blijft er op gespitst om , waar mogelijk, met de PvdA tot
·•eenheid van actie 11 tè komen . De sceptische houding van een gedeelte van
de PvdA- aanhang (vooral in Amsterdam) t . a . v. het Amerikaanse optreden
in Vietnam was voor de leiding van het district Ams terdam van de CPN
aanleiding een brief te richten aan het PvdA - federatiebestuur in die zelfde stad . In deze bri ef, gedateerd 20 september j . l ., stelde het
districtsbestuur voor , · een gezamenlijke demonstratie van CPN en PvdA
VER'rROU 1iiELIJK
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in Amsterdam tv organi se r en , Vlaarbij o . m. de leuze '' .. mcrika moet zich
uit Vi etnam t c rue;trc kken 11 gevoerd zou moeten worden .
In zijn antwoordbrie f dd . 26 oktobe r j.l. ( !)

reagcc~de

he t PvdA-

federat i ebost uur afwijzend op dit voorst e l. ; rgument hierbij was , dat
de protes thouding van de

~m sterdamse

bbVOlkins is belichaamd in het

"ook U bekende comité·• (n .l. van Piet Nak) , zodat er v.:-n PvdA-zijde
geen behoefte bostand aan een aparte demonstrati e .
In een artikel in ·1De ·•. e.arhc id 11 reageerde H. Clerx , politi eksecretaris van he t Amsterdamse district , op deze negatie ve

react~e

van

de PvdA - fed e r at ie. Hij stelde dat het comité van Nak " i n geen enk0 l
opz icht nort el t in de bevolking van onze stad· ' . De hele manier van optreden van dit comit& , aldus Clerx , bleek e r op

g~ r icht

te zijn 5eweest

een gezamenlijk initiatief van CPN en PvdA in Amsterdam t e doorkruisen
en te verhinderen . Niettemin ve rzek e rde Clerx dat "wij als communiste n
zullen blijven ijve r en voor eenheid van o,,tr eden !i t egen de Ame rikaanse
agressi e in Vietnam .
De CPN richtte inmidde ls de voll e he vighe i d van haar toorn op
de persoon van Piet Nak. Eind oktober ve rschenen i n :•ne Ylaarhe id:' e nke l e
(gei nspirce rde?) ingezonden bri even , waarin schamper comment aar werd
geluverd op de gebleken onenigheid tussen Piet Nak en diens concurr entdemonstrant Boetes . Begin november volgden hierop nogmaals

twee inge-

zonden ..Pr:ieven , vtaarin Nak o . m. werd verwaten dat. hij niet de terugtrekking .van de Amerikanen uit Vietnam eiste . Yoorts werd gornainueerd dat
Nak , na door de Duitsers gearresteerd

t~

zijn , in de beze ttingsti j d

voor de SD zou zi jn gaan ~erken en daarom s nel werd vrij gela t en . Eind
november

t e nslotte zond Van Nimwegen , een der leide rs va n de febr uari-

staking , eèn brief aan

11

De Waarheid" , waarin hij de rol van Pie t Nak

bij de organisati e van die staking tot een minimum ruduceerde . Kortom ,
het optreden van Pie t Nak , de int egrite it van z ijn persoon en de zuiverhe id van zijn motieven , werden van CPN - zijde - zacht gezegd - op
weinig fr aaie wijze ver oord eeld en verdacht gemaakt .
Eind november wijdde ' 1 De \'Jaarhe id 11 een commentaar aan beslui ten
die he t recente PvdA - congres had genomen t.a · ! · de Amerikaa nse Vi et nam -politi ek .
helf t

0

11

Bijzonder veelz eggend" werd he t genoemd dat ';bij na de

van het totale stemmenaantal op het congr es werd uitgebracht

vóór de eis :

11

terug trekking van de Amerikaanse troepen uit Vietnamli ,

Daaraan ve r andert nie ts door "het feit dat er (zoals ge bruikelijk op
een PvdA - congr es , waar de leden niet of nauwelij ks aa·n het woord komen)
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met kunst en vlicgncrk een meerdBrhei d t egen deze eis in het venee r
werd se bracht · 1 • Dat een grote minderheid

L~rustrekking

van de

~mcrikaan 

so tro ... pt.n uit Vietnam eiste, toont volg .. ns ·'De •:a.arh c id 0 a<:".n dat er
11

onder invloe d van de Cr>N;; een "kentering is ing.'trcd<; n in de opvat-

ting..:n van de grote massa van de bevolking'' •
11

hGbben noch cic

Hiert~gen

weeë en valse r0dcne ringcn van de PSP-l eiders"

noch de :;manoeuvres

1

vat1 de PvdA- ltddingn iets kunnen doen, De politiek van de CPN , concludeert ;;De 1:aarheid• 1 , "wordt nu door andcrun als juist begrepen en goedlod~n

gekeurd . Het vitale gedeelte van de
blijkt het met deze poli tid<

e~ns

en aDnhangcrs van de PvdA

te zijn 11 •

Christen-radicalen
In een serie van drie artikelen rlijdde "De Vaarheid 11 aandacht
aan de toenadering die het blad constateert tussen de

Pvd~-leiding

en

de Christ en - radicalen Begaers c . s . ló l.Je Waarheid'; ziet hierin een pogen
van deze '' radicalen" de PvdA

"nog verder naar r e chts te krijgen 11 , een

pogen dat gesteund wordt door voorstanders van een rechtsere koers
in de PvdA zelve. Ten onrechte, aldus

:•oe

Paarheid ·;, wordt in dit ver-

band van een "doorbr aak:; gesproken : twintig jaar ge leden ging het immers om een "echte.do orbraaka , n . l. naar links - thans daarentegen is
er sprake van een ndoorbraak vanuit de Pvdf. naar recht2" . Gelij kschake ling van de PvdA met de ;; christ en-radicalen·' ziet

11

Dc Waarheid;' uit-

monde n in een " inkapseling=' van de socialistische partij
in het Frankr ijk van De Gaullc mot de parti j van
De vraag waarom het, volgens
gaat , is:

11

11

~f ollet

1

zoals dat

i s g0beurd .

De Waarheid" , in de ee rste plaats

hoe kan de macht van de arbeidersklasse tot gelding gebrach t

worden" . Het antwoord hierop l aat zich niet moeilijk raden:
hereniging van de arbeide rspartij in Nederl a nd
Aan die
~Jaarheid 11

11

herenigi ng'

1

11

11

d oor de

•

va n de CPN met de PvdA staat 1 aldus ·'De

de groepering Nieuw Links/Tien over Rood in de weg . Deze

wordt door de PvdA - leiding namelijk enerzijds gebruikt om een links
gezicht te tonen , anderzijds om er zich tegen af te zetten en de PvdA
vcrder naar rechts te dringen . Bovendien blijkt Nieuw Links niet afkerig van nadere saroenwerking met de PSP (waarin

11 rene~atcnll

als Gort-

zak en Nakeen onderkomen hebben gevonden) .
Hierdoor opent z i ch een horizon, die "in ieder geval niet de
horizon is die de vterkende mensen will en aanschouwen·' . Die ·; werkende
mensen:• wil len zich 1 a l dus ;1De lf'aarhcid 11 , inzetten voor •:een ander
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vereni gd~

tun van de arbeidarskl asse en de hereniging van
Dat betekent ··strijd t ege n het program van
le uitvcrkoop van de r.;gc ring De Jont;" •

optreden van de krachd~

social~

arbe i derspartij'' ·
afbraak

en nationa-
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ACTIVIT:SITZN VAN DE

COt·~MUNISTISCHE

HULPORGANISATIES

===================================================
De Europese veiligheid en de DDR
"Man kann auch nicht die Feststellung
akzeptieren , dass in der letzten Zeit
die Aufmerksamkei t der '·Je l t hauptsächlich auf Asien gelenkt wurde; in vielen
offiziellen Dokurnenten wurde festgestellt,
dass Wést - Deutschland nach Vietnam die
Hauptgefahr fÜr den Frieden darstellt . 11
Werner Eggerath (DDR).
~~~~~~~~

Hoewel het vraagstuk van de Europese veiligheid (nil men : de
Duitse kwestie) nooit geheel van de naoorlogse dagorders der internationale en nationale frontorganisati es verdween, werd het ondernerp
wel steeds naar de achtergrond gedrongen door andere , t ijdelij k meer
actuele onderwerpen . In het laatste

~ecennium

waren dat vooral: de

atoombomproeven, de kwestie Vietnam en de crisis in he t Midden- Oosten.
Ofschoon begrijpelij k , ~as dit toch niet ~eheei naar de zin van
vele Europese

11

vredesstrij ders 11 , die erop bleven hameren, dat in de

strijd t egen het Amerikaanse imperialisme - de voornaamste vijand van
de communistische wereldbeweging - de beslissingen uiteindelijk i n het
Wes ten, met name in Euro pa zouden val l en. In het brandpunt van de antiimperialistische agitatie diende huns inziens de

11

militaristische 11

Duitse Bondsrepubli ek, de belangrijkste steun en toeverlaat van Washing ton in de Oude .Jereld, te staan .
Dat deze. visie ook aan Sowjet - Russische zijde opge l d doet , bleek
b . v . op het medio 1966 i n Genève gehouden wereldvredescongres , toen
de Russische afgevaardigde Korneichuk de strijd voor de veiligheid in
Europa kenmerkte als de belangrijkste opgave waarvoor de WVR staat .
Dat de meest directe ''belanghebbende" bij het zoeken,_ naar een
oplossing van de Duitse kwestie overigens de DD~ is, ligt niet . ~lleen
voor de hand , maar laat men van die zijde ook duidelijk merken . waar
facetten van dit vraagstuk in de internationale frontorganisaties aan
de orde komen , blijken het steeds weer de DDR-afgevaardigden te zi jn,
die hun visie erop tot die van de leiding der internationale frontor -

VERTROUWELIJK
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ganisRtic trachten te maken .
Er zijn verschillende aanwijzingen voorhanden, die erop duiden,
dat de Oostduitse pressie in dit opzicht sedert medio 1966 en vooral
in de loop van 1967 bijzonder is toegenomen. Illustratief hiervoor
zijn de ontwikkelingen in de internationale communistische vredes - en
jeugdbewegingen .
Waar de Nederlandse communistische affiliaties der internatio nale frontorganisaties - gezien het huidige CPN-beleid - voor deze
11

moederorganisat i es 11 moeil i jk bereikbaar zijn , wekt het nauwelijks

v erbazing , dat de DDR- autor i teiten voor haar bernvloedingspolit i ck
· hier met name een gelei der zoeken in de sympathie , welke zij in sommige niet - commun i st i sche en dissident - communistische kringen onder vinden . Vooral de vriends c hapsvereni ging Nederland-DDR, die omstreeks

1992/1963 een stille dood s tierf , moet door deze autoriteiten thans
wel node worden gemi st .
Ook elders in West - Eur opa werd de laatste tijd verhoogde act i viteit van DDR- kant rond het Duitse vraagstuk gesignaleerd . Kennelijk
is een politiek en diplomati ek offensief van Pankow gaande om - speculerend op in
antipathie~n

11

brede 11 kri ng levende sympathieën t.a.v . de DDR er.

t . a . v . de Bondsrepubliek - een oplossing van de hangende

vraags'tukken in de door de DDR gewilde zin naderbij te brengen . Daar bi j wordt vooral beklem toond , dat alleen het "revanchistische" Bonn
nog erkenning. van de DDR en haar grenzen in de weg staat .
Daarenbo ven mag ni e t worden v ergeten , dat de agitatie rond de
kwestie van de Eur opese vei ligheid onlosmakelijk verbonden i s met die
tegen de NAVO . Oplossing va n het·Duitse vraagstuk houdt vol gens de
DDR- vis).e immers o . m. ont bindi ng van NAVO en Warschaupact in . Op dit
stramien zal , naar mate de expiratie van het militaire NAVO- verdrag

(1969) naderbij komt , dan ook wel met toenemende ijver door de DDR
en de internationale fronto r ganisaties worden voortgeborduurd .
~~ -~E ~~~~~~~~~~~~

Het Oostduitse ~IVR- l id prof . Albert Norden (tevens lid van het
presidium van de Oostduitse Vredesraad en van het politiek bureau
van de SED) , di e op he t ~e r e l dvredescongres van Genive vorig jaar met
zi j n voorstellen omtrent een

11

fviagna Charta 11 voor de Europese

vei~it; ··

heid al het patroon had ontworpen , waarnaar de WVR zijn acties op dit
VERTROUWELIJK
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punt zou moet·en modelleren, smaakte ook nog het genoegen dat een daarop gèbaseerd 11VR- menorandum uitgangspunt vormde voor een conferentie
in Oost - Berlijn (van 8 - 10 oktober j . 1 . ), waar vertegenrJOordigers van
de nationale vredescomité's (minus uiteranrd weer de NVR) confere0rden
over het thema ''Europese veiligheid". Dit dan weer ter voorbereiding
van de zitting van het presidium van de WVR - van 27 tot 29 oktober
in Leningrad gehouden - waar dit onderwerp (m~t Vietnam en het Midden Oosten) tot de agendapunten behoorde .
De belangrijkste sprekers op laatstbe doelde bijeonkomst over dit
thema waren wel Raymond Guyot (Frankrijk) - voorzitter van de WVRcommissie inzake Europese veiligheid - Herbert Jvlochals.ki (Bo.ndsrepubliek) en uiteraard neer Albert Norden (DDR), die de regering in Bonn
nogmaals typeerde als de grootste sta- in - de - weg voor een oplo ssing van
het Duitse v~aag~~uk . Norden legde er (evenals vorig jaar in Gen~ve)
de nadruk op , dat dit vraagstuk geen "int ern Duits ·probleem 11 i s, maar
een aangelegenheid van wereldbelang: Bonn was de voornaamste steunpi laar van Amerika's Azië - politiek; oorlog in Europa zou haast onver~ijdel ijk

op een wereldoorlog uitlopen. Ook de NAVO kon men z .i. niet

beter bestrijden dan door zich te keren tegen het '·!estduit se i mperialisme . Naar zijn mening was het dan ook "juist en noodzakelijkil , dat
de l'lereldvredesbeweging zi ch zou "identificeren" met de DDR- eisen i . z .
de erkenning van de beide Duitse staten en haar grenzen , en ·samen met
de DDR- vredesraad zou i j veren voor het houden van een (alsmaar ui tge stelde) " brede 11 inter nati onale conferentie over de Europese veiligheid .
In deze woorden kon een z~kere gerrriteerdheid wor~en belui ster d over
de

11

overtr ekking H va n de betekenis v'an themata als Vietn.am en het

Midden- Oosten door ·ander e , met ncime de Afro - Aziatische en Latijns Amerikaanse WVR- leden ~
Nordens gedachten vindt men in grote lijnen weer terug in de resolutie over de Europese veiligheid, die in

Leningrad-~e~4.

aangenomen .

Interessant i s nog, dat de resolutie wijst op het toenemende begrip in het westen voor de positie van de DDR . Herinnerd wor.dt aan de
lopende discussie over de ontbinding van de beide militaire pacten
(nog verlevendigd nadat Frankrïjk zijn troepen aan het NAVO- opperbevel
had onttrokken) en aan de tussen 1/est en Oost toenemende culturele,
economische en politieke·betrekkingen . De

~VR- leiding

acht di t - ge -

zien de impasse , waari n Amerika '.s machtspolitiek op dit continent is
geraakt - een vruchtba re voedingsbodem voor verdere politieke bei nvloeVERTROUWELIJK
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ding e n de realisering van een brede massabeweging .
De Europese vciligheidsconîerentie hoopt men begin 1968 te kunn-.:n houden .
Corresponde r end met Nordens irritatie en niet minder illustratief voor het accent , dat men van DDR- zijde in de internationale front organisllties aan het thema "Europese veiligheid'; zoekt te geven ,
ren de reacties van

11

lezers 11 uit de DDR van het

~iVR-or go.an

':ia -

"Perspek-

tivenn van oktober j . l ., op publicaties over de positie van Duitsland
en de Balkan , welke i n het juli- nummer van hetzelfde blad verschenen .
Deze

11

lczers 11

seerden

~ .m.

-

in feite -vooraanstaande SED-functionarissen! - krit i-

het ontbreken van een redaction eel commentaar bij dat ,

enigszins van de DDR- visie gespeende artikel .
Vermeldenswaard is allereerst , dat één hunner, prof . dr . G. Reintanz, vice-president van de Oostduitse

11

Li,ga fÜr VÖlkerfreundschaft"

is ; deze organisatie heeft volgens de mededeling van een SED- functio naris in het Oostduitse partijdagb].ad (i.n 1962) vooral tot taak "im
Ausland fÜr die Anerkennung der Souveränität der DDR zu wirken" .
Een tweede

11

lezer 11 , de SED- functionaris •lerner Eggerath , was

he.t hel-emaal niet eens met de zinsnede, volgens welke "in der letzten
Zei t die Aufmerksa!llkeiJ der r!elt hauptsächlich auf Asien g.elenkt wurde''· Hij bracht

da~r_t.eg~lJ...

in.:

11

in vielen Dokurnenten wurde fest.gestell t,

dass Wes~ -Deutschland nach Vietnam die Hauptgefahr fÜr den Fx·ieden
darstellt 11 •
Een derde lezer , dr . Rolf Helm - een KPD ' er van het eers t e uur
en ver voor de oorlog a l voórzitter van de vereniging "Vr ienden van
het nieuwe Rusland 11

-

bracht o . m. ·naar voren , dat het nie t- erkennen

van de status - quo door Bonn tot de zaken behoorde , waarop . •.• • "die
aeltfriedensbewegung immer wieder mit schä~fster Deutlichkeit bingewiesen werden muss"!

Ook via de cofumunistische gereldfederatie van Democratiscbe
.Jeugd

(~FDJ)

tracht de DDR de Duitse kwestie sedert enige tijd op

"scherp" te stellen .
Zo bezochten Erich Rau, secretaris van het Centrale Comité van
de FDJ (Freie Deutsche Jugerid) en .\ierner Steinha.us (een Westduitse
jeugdleider) op 1 en 2 feb r uari 1967 het WFDJ-hoofdkwa rtier in BoedaVERTROU\ïELIJK
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pest om de Bureau - leden in te lichten over de politiek van de DDR met
betrekking tot de Europese veiligheid .

~ij

legden daarbij de nadruk

op de toeneming van het nazisme in de Dondsr epubliek, h . i. tot uit drukking komend in de revanchistische politiek van de Kiesinger Strauss regering. Na afloop van deze bespre king werd door de delegatie
en het \IFDJ - Bureau een geMeenschappelijk communiqué ondertekend, dat
er vooral de nadruk op legde, dat de wereldjeugd - in het bijzonder
die van Europa - zich moest inspannen om een effectieve bijdrage te
leveren aan de Europese veiligheid .
Voorts riep het \r/FDJ - Bureau de jeugdorganisaties in 'ile s t-Europa
op om van hun regeringen te eisen de DDR. te erkcnnèn .
Vermoedelijk baande de genoemde ontmoeting ook de weg voor de
van 18-20 september 1967 te Warschau gehouden consultatieve meeting
van de bij de \ïFDJ aangesloten Europese zuster-organisaties, waarbij
de politieke situatie in Europa, de Europese vrede en veiligheid , alsmede de rol en taak van 'de democratische jeugd op dat gebied · ter sprake kwamen . Delegaties van 29

zuster~organisaties,

alsmede Finse, West -

duitse, Griekse , Italiaanse, Belgische, Portugese en Nederlandse (SJ)
waarnemers ui.t J.,lt .andere organisaties_ .waren hier aanwezig .
De aan de debatten deelnemende vertegenwoordigers drukten allen
hun diepe bezorgdheid uit over Europa's bestemming i.v.m . de nAmerikaanse imperialistische agressie in V~etnam" en de Amerikaanse plannen ,
"om door gebruikmaking van de NAVO de Europese volkeren haar wi l op
te l~ggen" . Zij stelden , dat de s~rijd voor . de li_quidatie van de NAVO
een der eerste taken de r <JFDJ is. Een vertegenwoordiger van de JCB
(Belgische Communi s ti s che Jeugdbeweging) zei o . m. , dat 1969 het j aar
zou zijn van de begrafen is van de NAVO en vroeg tevens in 1968 een
"Heel-Europa- mars van de Jeugd tegen de NAVO en de Amerikaanse agres sie in Vietnam" te houden .
De deelnemers waren unaniem van mening , dat het verzet tegen de
revanchistische en militaristische politiek van de regering in Bonn ,
die beweert

h~él

Duitsland te vertegenwoordigen en de DDR niet erkent,

haar territoriale eisen uitbreidt en streeft naar thermo- nucleaire be wapening, zeer urgent blijft .
De voorzitter van de Centrale Raad van de Poolse Socialistische
Jeugd Unie zei , dat de onschendbaarheid van de bestaande grenzen
(Oder - Neisse) , erkenni ng van de twee Duitse staten en het voorkómen
van toegang van de Dui tse Bondsrepubliek tot nucleaire wapens , de
VERTROUWELIJK
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basisvoorwaarden waren voor normalisatie van de onderlinge verhoudingen in Europa .
Ook in het Europese \'Jerkprogramma van de \/FDJ voor de periode

1967/1968 wordt veel aandacht besteed aan het probleem der Buropese
vrede en veiligheid.
De Tsjechische Jeugdli ga heeft voorgesteld in het begin van 1968
over dit onderwerp in Praag een me~ting te houden van jeugd- en studen tenorganisaties.
J eugdorganisaties van Westeuropese landen zullen hun contacten
op nog grotere schaal uitbreiden, met medewerking van de jeugd van de
DDR.
De bijeenkomst in Warschau resulteerde tenslotte in een oproep
tot de jeugd van de gehele wereld , waarin de 'IIFDJ zich uitspreekt voor
een Europa zonder militaire pacten, een systeem van collectieve vei ligheid van alle Europese staten, non-proliferatie van nucleaire wapens en de creatie van atoomvrije zones in Europa .
Culturele uitwisseling

t~ssen

Voor de vereniging

01

Nederland en Sowjet - Unie

Nederland- USSR" stond de maand november in

het teken van de viering van haar 20- jarig bestaan en van het 50- jarig
bestaan van de Sowjet - Unie . Veler gedachten zullen daarbij ongetwij feld zijn teruggegaan naar november 1966 , een zwarte maand in het bestaan der vereniging, toen men, om de gevoeligheden

v~n

CPN-vo orzit t er

Paul de Groot te ontzien, moest afzien van elk feestelijk betoon ter
herdenking van de Russische Oktoberrevolutie. Dit jaar had de maand
november voor de vereniging een heel wat feestelijker karakter .
- Op 3 november vertrok een

11

Vernu 11 - reisgroep van bijna 30 personen,

ter bijwoning van de feestelijkheden · in Moskou en Leningrad , per
trein naar de Sowjet - Unie . (Het ging hierbij om een vakantiereis van
15 dagen, tegen een prijs van f . 665 ,- per persoon, waarmee in het
maandblad van de vereniging was geadverteerd . ) Op 3 november vertrok
ook een officiële verenigingsdelegatie van drie personen per vliegtuig naar Mosko u. Twee dagen later volgde Rim Hulst - voorzitter van
de vereniging ''Nederland- USSR" en directeur van het reisbureau

11

Ver-

nu" •
..:. Op 7 november gaven bestuurders van

11

Nedèrland- USSR" acte de pré -

9ence op de receptie , die door de Russische Ambassadeur ter gelegenVERTROU\mLI JK
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heid van het 50- jarig bestaan van de Sov1jet - Unie in Kasteel Oud~iassenaar

in .vassenaar werd gegeve-n .

- Op 12 november werd in het Internationaal Congrescentrum van de
nieuwe RAI in Amsterdam de traditionele jaarlijkse· reÜnie voor

11

Ver-

nu" - reizigers gehouden , 's Ochtends werden daar films en dia's ver toond, . 's middag s ?_ér~ voo~- 1 . ~00 personen een ballet voorstelling
gegeven door het Nationale Ballet -onaer leiuîng van Sonia Gaskell .
Deze - als zeer geslaagd te hesehougen - reÜni e werd bezocht door
de Ambassadeur van de Sowjet - Unie en enkele leden van het personeel
van de Russische Ambassade .
- 20 november, tenslotte , werd voor "Nederland- USSR" een hoogtepunt .
In het Amsterdamse Theater ''Carré ' werd ' s avonds voor een uitverkodhte zaal (1 . 500

personen) een balletvoorstelling gegeven door

het Georgisch Dansensemble, dat hiervoor een tournee in België onderbrak . Aan het begin van de avond hield het hoofdbestuur van "Nederland- USSR'' in de f oyer van i1Carré 11 een receptie voor genodi gden .
Deze feestavond werd wederom opgeluisterd door de aanwezigheid van
de

Russi~cpe

Ambassadeur , die ditmáal een toespraak hield . Het be -

lang ervan werd voor t s onderstreept door de aanwezigheid van een
kleine delegatie ui t

d~

Sowjet - Unie, waarvan onder meer Victor

Gorsjkow, vice - voorzitter van de Unie van Sowjet - verenigingen van
vriendschap en culturele betrekkingen met het buitenland , deel uit maakte . Deze Russische delegatie verbleef van 20 tot 27 november op
uitnodiging van de v er eniging "Nederland- USSR" in ons land .
De als CPN- lid gesc horste

11

NU 11 - voorzitt er , 11/im Hulst , kwam t ij -

dens de laatstgenoemde receptie in het middelpunt der belangstelli ng
te staan , toen hem een zilveren medaille werd uitgereikt , hem toege kend door de Opperste Sowjet uit waardering voor zijn werk op het terrein der culturele uitwi sseling tussen Nederland en de Sowjet - Uni e .
Dat een aantal dissidente communisten op de receptie van i'Nederl and- USSR" als vrienden van de Sowjet - Unie hun opwachting kwamen maken ,
vie l ni et te verwo nder en . Enige verbazing wekte echter wel de aanwe zighei d van het CPN- lid Leen Seegers , oud- lid van de Amsterdamse gemeenteraad , die zich onlangs bij zijn afscheid van de Amsterdamse raad
mocht verheugen in de belangstelling van communist en zowel als niet communisten . Deze 76- jarige communist gaf in een interview, afgedrukt
in het november - nummer van het maadblad van de vereniging "NederlandUSSR" , blijk van een realistische kijk op de huidige politiek van de
VERTROm/ELIJK
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Sowjet - Unie . Op een vraag , of de So\ljet- Uni<:: van vandaag is ge\/orden
tot wat hij zich daarvan vroeger had voorgesteld, antwoordde hij kort
en bondig :
11

Noet je goed luisteren : ik ben nog steeds een voorstander
en verdediger van de .:>owjet - Unie. Ik vind, dat ze het uit stekend zien en doen. Uiteraard zijn er veranderingen in
de tactiek. Om een voorbeeld te noemen : Lenin hee ft in
zijn tijd de sociaal - democraten afgeslacht . Dat was pure
noodzaak . Maar h~t contact zoeken vnn de Sowjet - Unie met
de soci alisten vnn nu is ook weer noodzaak , Dat doen ze
niet , omdat ze di e soci ·üistcn zulke fi ,in e jongens vinden,
maar ~ewoon omdat di e vandaag de dag een massa a rbeiders
vertegenwoordi g en . 11
Een interessant gegeven voor voorstanders·vnn een dialoog met
het communisme !
Met belangstelling wordt nu uitgezien naar eventuele 11 Waarheid 11 rencties op Seegers ' u i tlatingen : het liefst zou men in CPN- kring natuurlijk zien , dat Seegers de geciteerde uitspraak als

11

verdraaiing 11

van zijn woorden zou kenschetsen . Dat gebeurde n . a . v . een interview
in de "burgerlijke 1 ' pers al eerder,
In het algemeen moeten De Groot c . s . zich aan al deze

11

Sowjet -

be i nvloeding11 ·buiten de CPN om overigens wel mateloos hebben ge~rgerd,
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H 0 0 F D S T U K IV
ANDEHE GROEPERINGiN

===================

8ste SVB- conp;res
Van 2 t/m 5 november 1967 werd in Amsterdam het 8ste congres
van de Studentenvakbeweg ing (SVB) cchoudon, dat door ca 100 leden werd
bijgewoond, van wi e de helft als afgevaardigden van de· in alle univer siteits- en hogeschoolsteden bestaande afdelingen moet worden beschound .
Het congres hield zich voorname lijk bezig met het plan tot het
instellen van een zgn. Kr itische Universiteit (KU) . De KU wordt door
de SVB gezien als een c oncrete uitwerking van do gedachte van het maatscl•~ppclijk engagement , waarmee deze syndicalistisch~ studentènorgani-

satie zich sedert haar oprichting in 1963 heeft bezig gehouden .
Volgens Ton Regtien , één van 1 de oprichters van de SVB , is het
doel van de Kritische Universiteit de huidige tendenzen in de maat schappij tegen te gaan om de studieduur te bekorten èn de universitaire
vorming te beperken tot een opleiding van wat hij noemt " vakidi ot e n" .
De KU keert zich met name tégen de onderwerping van de wetenschappelijke
opleiding aan de diracte belangen van invloedrijke

pressiegroep~n

uit

dè maatschappïj . Studenten , wetenschappelijke ambtenaren en hoogleraren
moot~n zi~h

daartegen gezamenlijk verzetten . De Kritische Universiteit

heeft vol gens de SVB kor tom tot doel permanente maatschappij-krit i ek
binnen de wetens c happeli jke opleiding te brengen , om zodbe n de - ~ e universiteit te maken t ot een ''lab oratorium

van

maatschappelijke· verande -

ringen" .
Men m0ent de KU te kunnen realiseren door het'organiseren van
colleges van gasthoogle rar~n , werkgroepen , seminars en teach-ins , ui t gaande van faculteit en studi erichting .
•

J

De KU-gcdachte stamt in feite uit :he t buitenland; voornamelijk
van de ;,New Lefta - studentenbel'teöing in Berkeley (Amerika) en van de
AStA (Allgemeine Studentenausschusz - grondraad van de Freie Universitit) in Wes t - Berlijn , waar men reeds tot het oprichten van een derge lijke Kriti sche Universite i t is overgegaan .

D~

eigenlijke aanleiding

daartoe vormden moeili jkheden tussen studenten _,n autoriteiten tijdens
he~

bezoek van de Sj a h van Perz i ~ op 2 juni 1967 , bij welke gelegen-

heid de .student Benno. Ohnesor g uit Hannov e:ç-

d.~

dood vond .
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De relatie tussen de SVB en de 0estberlijnse studenten kwam

-

.

overige ns al eerder aan het licht. Naast de Nederlandse studentenvakbbweging sp0elt ook de AStA een rol in het secret a riaat van de

~~rop ?-'

Syndica listische .Studentenorganise.ties (CESE) (zie MO 7/8 1967 , pag .

29) .
Lang niet iedere en in de SVD is gelukki g met de

g~ng

rond de KU . Het name de communisten zij:1 er fvl t . . . gen . :>o.t
duidelijk uit een groot artikel in
Behalve dat
en de

d~a rin

eigcnlij~c

11

van

zak~n

'J 1.v'-'~•

i. ~.~ J

De 't'Jaarheid 11 van 18 novembc:c j ,1.

scherpe aanvallen worden gedaan op de Berlijnse

K~

initiatiefnemer Rudi Dutschke 1 wordt de SVB vc rweten

de Duitse denkbeelden in het Nederlandse universita ire l e ven tu

~~llen

introduceren, "heel wat minder kritisch dan men va n prope.sandisten y ::m
de KU zou mogen verwachten 11 •
Ten aanzien van Dutschke , van wie reeds bekend was dat hij de
geestelijke l e ider is van de Soz ialistische Deutsche Student enbund
(SDS) en o.m . daarom de bijnaam "Der rote Rudi" draagt, deelde het partijdagblad mee , dat hij in 1961 uit Oost-Berlijn vluchtte, dat hij
trouwde met een Amerikaanse theologie - studente en thans in rl cst-·Berlijn
çle vorming voorstaat van communes als

11

een nieuwe vo:cm van vrijheidn <

Ook t8gen het pr ogram van de Berlijnse
keert
~e

11

Krit~sche Univ erc~'·- : ~

De Waarheid" zich bijzonder fel. Volgens het CPN-dac blad zien

oprichters van de KU de tegenstelling professor -

s~uden~

te~ O~·

rechte als een typerend uitvlouisel van de te eonstellingen binnen he ·c
kapitalistische stelsel,

bew~rend ,

dat de strijd tegen reactionci7epr o-

fessoren in feite strijd is tegen het kapi talisme . Het

partijdag~lad

is van mening , dat de "Uebermensch" van de traditionele studentencorporatie , die neerkeek op alles buiten z ij n kaste, nu een soort

su~er

revolutionair is geworden, die de arbeiders wel eens zal vcrtellen

wa~

zij moeten dóen en hoe.
Eén van de methodes , die bij het geven van "Aufklärung' 1 worden gehanteerd , is de ook in Nederland bekende provocatie van de burgerij.
Hen heeft in de Westberlijnse KU dan ook veel \"taardering voor cie i:.mstr.>"damse provo 's en betreurt , dat deze beweging is

hcen~~gaan,

aldus de

," Waarheidll - scriben t.
Hij vervolgt dan :
"Evenals provo richt ··het program vun de KU in Bcrlij u zich
tegen de arbeidersbewe ging. Het 'ontkrachten wen Qc v~r
burgerlijkte vakbonden ' is één van de hoofdpunten uit het
program. De rechtse vakbondsbestuurders worden door de
VERTROmlELIJK
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Berlijnse studenten als sociaal - faseiston Gebr andme rkt .
In de prak tijk
blijk~n de ~e stb orl ijns c studenten pogingen in het Rcrk te stell0n om, buit~n de vakbonden om en
tügen de vakbonden gL richt e staking"n te or:saniser enn .
Het artikel besluit me t vast te stel.lcn , dat de aa.nhangers van
Dutschke noc niet ve el v0rder zijn gokomen dan hat ook in Nederland
beke nd gcVIorden •·agentje pestcnn en het provoc e ren v:ln de bevolking
in de a rbeide rsbuurt en . Volgens

1n)<.;

' ~<larhe-id 11

verzwakken zij door hun

optre den , waarbij ook rookbomm en e n happenings een rol spe len , de ac tio vnn de deze zomer i _n Wes-t -Dui tsln.nd zo massaa l in beweging gekomen
stud<::ntcn .
Achtergrond van de fe l le CPN - kritiek. op de SVB- plannen r ond de
KUis Rellicht mede het feit , dat - voorzover bekend - de_CpN moment ce l noch op het landelijk bestuur van de SVB (op het congres nieug
gekozen) , noch op het bestuur van de afdeling Amsterdam (waar 1300
van de in totaal 2400 l cd~n tellende organisatie wonen ) , enige ~reep
hee ft . Dit in t egenstelling tot voorgaande

jar~n .

Dez~

achteruitgang

van de CPN - invloed loopt parallel met een toeneming van de invloed van
links- socialisti$che elementen in de SVB .
De schrijver van het

11

\1aarheid 11 - art ikel is vermoedelijk André

de Leeuw , die in de eerste jaren na de oprichting van de SVB daarin
een niet - onbelangrijke (communistische ) rol vervul de .
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De zaak Staazczak
Op zaterdag 25

nove~ber

1967,

de Luxemburgse politie in een café
Pool 3tefan Staszczak,

a~btenaar

omstrec~s

11.50 uur

~e Luxe~burg-stad,

arrestee ra ~

de 42 jaar oude

bij de Poolse Handelsmissie te Den

Haag . Dit geschiedde onder verdenking van

s~ionage-activiteiten ~e 

richt tegen NAVO-l anden .
Staszczak had reeds eerder in Luxemburg conspiratieve ontmoetingen gehad met

~en

niet in Luxemburg wonende agent. Hevrouw Staszczak

vergezelde haar echtgenoot steeds op deze trips, die hicrmcde'het karakter van een gezellig uitst apje kregen.
Doorgaans reisde er ook nog een in Nederland genccrediteordo
Poolse diplomnat mée , die de ontmoeting van Staazczak afschermde ,
d . w. z. controleerde of de ontmoeting door derden Aerd geobserveerd.
Deze diplomaat nam tevens zo snel mogelijk de van do agent afkomstige
documenten van Staazczak over, zodat Staszczak, zonder·in het

bez~t

te zijn van compromitterend materiaal , zich met de agent verder kon
occuperen .
Ditnaal was Staazczak alleen r.1et z·;·1

e~'lt";cnote

nu.-,r Lu:_:.....,r-.. -;;

:;~

komen . Staszczak contr<:>lee r de zelf of de agent , waarmee hij e )D ·.·endez- vous had , onder observatie stond . Hij volgde nl . de agent op gro te afstand vanaf het stat i on naar het ontmoetingspunt . . Mevrou~
Staszczak was tijdens de ontmoetingsperiade gaan winkelen .
De ontmoeting tussen Staazczak en de niet nader geidentifi ceerde agent duurde ongeveer 40 minuten ; nadat de agent doeurnenten aan
Sta.szc zak had overhandigd gingen zij abrupt uit ell<aar . St aszcak ging
daarop een caf5 binnen , waar hij enkele minuten lnter werd gearre steerd . De arrestatie was voor Staszczak een volkomen verrassing. Geboeid werd hij meegenomen naar het bureau van politie . Er deden zich
verder geen incidenten voor .
Bij fouillering nerden op Staazczak tekeningen en beschrijvingen van militaire objecten in de VIestduitse Bondsrepubliek gevc:1den.,
Zijn tas bevatte een geheim vak om compromitterend materiaal in te
verbergen .
In zijn zakagenda werden vele notities aangetroffen

m.b.~.

zij~

conspiratieve reizen van nu en vroeger . In het daarop volgende verhoor bleek Staszczak zichze l f volledig in de hand te hebben en gepre pareerd te zijn op een e ventuele ondervraging. Hij ontkende zich aan
militaire spionage te hebben schuldig gemaakt . Hij wendde voor niet
VERTRO ijl,JF:LI ,TI<
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be~uste

weerde de man , die hij
kennen .

documenten in zijn bezit waren gekomen sn bevl~k

voor zijn

~rrestatie

Tijdens het gehele onderzoek bleef

ontmoet had, niet te

Staszcz~k

ijzig kalm en inter-

rumpeerde·zijn Luxemburgse ondervragers steeds weer met de opmerking ,
d~t

het h~m niet duidel ij k was ga~rom hij gearresteerd wns, daar hij
toch niets tegen Luxemburg had ondernomen .
Toen mevrouw Staazczak

l Rt~r

door do

Lu~~:· ~r~~~ pJlit~u Vul~

verzocht mee te gaan , bleef zij zeer kalm , zelfs toen zij geconfronteerd werd met haar echtgenoot , die nog ataeds geboeid was .

~ij

maak-

te de indruk volkomen op de hoogte te zijn met haar mans activiteiten,
Daar het verhoor geen nadere aanwijzingen opleverde , besloot de
Luxemburgse Justitie Staazczak diezelfde dag nog als oPgevensta vreemdeling uit te wijzen .
Toen Staazczak tot de ontdekking kwam, dat hij zijn zakagenda
niet terugkreeg, nas hij ontdaan en slaakte de verzuchting :

11

daar

~aan

al r.1ijn aanteken ingen". Ook was hij diep onder de indruk van het i ei t !
dat hij onder politiebewakening naar de Belgische grens werd uitgeleid; vcrwarring maakte zich zelfs van hem meester toen hij aan de
Luxemburgse grens moest ervaren, dat hij d:::.ar zijn pri vé·-auto r:Joc!:'"!:.
achterlaten en onder escorte van de Rijkswacht slechts per trein naar
Nederland mocht reizen . r·:levrouw Staazczak \lerd nu zo nerveus , dat zij
hRar emoties niet meer ken bedwingen.
Tijdens de reis over Belgisch grondgebied lamenteerde
tegenover de

Belg i s~hé

St~szczak

~aar

poli t i efunctionarissen steeds weer dat hij

niet begreep , waarom hij in Luxemburg gearresteerd was en hi j nu in
Belgi~ onder politiebewaking was gesteld; hij had zowel in Luxemburg

als in België geen enkele overtreding begaan en niets nadeligs tegen
beide lnnden ondernomen . Enigszins opgelucht toonde Staazc zak zich 1
toen hij desgevraagd te horen kreeg , dat hij aan de Nederlandse grens
zijn vrijheid zou herkrijgen . Van Roosendaal reisde het

echtpaa ~

per

trein door naar Den Haag .
Direct na aankomst in Den Haag op zaterdagavond (25- 11- 1967)
heeft Staazczak zich gemeld bij de Poolse Ambassadeur Albrecht .

F7e~

later arriveerde op de Poolse Ambassade ook de chef van Staszczak,
de handelsattaché Gwozdz.
Overigens werden geen reacties waargenomen . De volgende dagen
ging Staazczak ogenschijnlijk rustig naar zijn •:!Qrk en ·J,Ic.akè..;
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~r

om r:ao.:- Polen terug te ;:eren.

ontstond eerst enige beroering op de Poolse

goensdogavond

d . ~.v .

rl~bcssaac

~a4n

(29- 11 - 1967) de Luxemburgse Eerste Minist0r in

de Komer van Afgevaardigdeos vóór de aanvang von de bcgrotingsde:bct ten, de volgende vcrklaring aflegde : " De President mr. •-/Qr:-ter P'.l.:tl-:"':
bekend , dat de Service de aenseignumcnts onlongs een belangrijk
heeft goarresteerd

11

ogen~

•

Dondc.cdag:wor.d (30- 11- 1967) •.' .'erd de7.c
burgse pers geyubliceqrd.
Zat er dag 2 ó.e cembor

~racht

''0!' 1Ü""r:i

"'~ -·- c'.::o ~·'..·x~,~~ 

het HAlgorneen DagblRd '' het ni eui'JS

van Staszcz.aks arrestat i e op de fron t paginu . Vele Neder landse dag bla den volgden
de Poolse

met publ i katies, Esrst toen

d~ar o p

.~mbossode

brcl~

vermoedelij k op

het i nzi cht baa:t 1 dat: Stnszczak niet langer in Ne --

derland nas te handhaven . Vel noemde de

Ec~ste

Roeretaris van de Pool-

se Ambassode , Jedynak , o p vr agen vun journalisten de gehele affai re
een p,rovocatie va.u de Luxemburgse policle , maar gaf vcrê.er : i . v.r.t . de
zijns i nziens delicate za.ak : geen commentaar.
Stnszczaks

inlich~in6enactiviteite~

waren bij onze dienst

reed~

ge r ui me tijd bekend . Sedert oktober lg64 was hij nls nmbtenaar verbonden áan de Poo l se Hande l snissic te Den Hn.ug. H::.j \'las houder van
eon dienstpaspoort , en genoot geen diplomatieke status. Zijn gezin
ver bl eef he t groo t s te deel va n het j aar in Palen. Uet viel a l

spo~dic

acc re dit eerde Pools e dipl or.to.tcn ( o . n. de t oenmaliGe Poelee Handels ··
a tt a ché T. ~~y zgo.l) , von· wi e bekend was dat zi j l eden vnn de Po ols e
i nlicht i ngen di e nst war en . Bij nader onde r zoek bleek ,

do.~

l1i j voor Ce -

ze Poolse inli cht i nceno ffic iere:-1 hand- en 3pcmdiensJ;cn ·,rer'r'icht t e ; zo
schermde hij ontmoetingen t ussen deze

inlichtin~cnoî·ricie:tc!'l 0:1

agenten af ; plaatste c . q . !ichtte hij dodo

bric~onbuEsc~

c~ ~erd

hun
hij

meerdere malen als koer ier ingezet cG de ?erstoorde comMunicatie tussen de Poolse inlich~inge n dicnst ec haar agenten ~e herstellen,
In een later stadiu1:1 opereerde Staazc.~, .;, zelfstandip; en onder hield contact met buitenl andse agenten , óic hij doorgaans in een der~e

land (buiten Nederland en b~iten hot land waar de agent spi oneerde)

ontmoette. (;Joot :
ren doo:::- de

R;,:,s::.;~

.Je~e z~n.

.:;chè

drielandenspionage •::erd ::..n de der tiger ja-

:__,l:.cht:'..r:~e:lè:.:msten

deze tactiek verd na de opzi e nbar en de

O!'

~1·.:>te

·;c:1 tal bedrc-- en;

Lonsdale - a.ff~ire

niec v l even i n-

VERTRO U'1JELI.TK
---- ------·
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- 29 de Russen namelijk dat Lensdale ' s
druven, niet of nauwel ijks bij de
ren ;

scder~dien

~cti vit citen
~ngclse

buiten Engeland be-

veiligheidsdienst bekend

w~ 

z ijn de Sowjetblok inlichtingendiensten er steeds muer

toe ov..,rgegaan een inlichtingenraan ni.ct in het land waar bij domicilie heuft te l aten werken , raaar in een derde land . )
Zo onderhi eld
l~ndse

Staszcz~k

cont2ct in Luxemburg met een buiten-

ngent (geen Luxemburger) , die spionage- opdrachten uitvo e rde

in de ius tduitsc Bondsr epubliek .
Ande rzijds vcrzorgde Staszczak in Nederland de communi catiu tussen een buitenlandse agent en een Pools e inlichtingen offi c i or, die on der dekmantel va n hande l sattach6 in de

~estduitse

Bondsrepubli ek werk -

zaam wo.s .
Deze drielandenspiona ge mAakt het de \/es terse ve i l i ghe i dsdiensten
bijzonder moeilijk om de verdachten onder controle te houden en hen te
betr appen op handelingen op grond waarvan tot strafvervolging kan wor den ov e rgegaan .
Het a ccent van de Poolse inlichtingenactiviteiten lag i n Nederland de laatste tijd op het verkrijgen van technische know- how ,

~et

n"1mc op het gebied van de chemi e . Het grof geld kocht en Poolse in~ichtingenofficieren

van chemici

fabri eksgeh~imcn ,

welke deze quali-

tate qua onder zi ch hadden .
Zo is er een geval bekend waa rbij ee n Nederl ander via de r eeds
eerdergenoemde Oyzgal , opdr ac ht kreeg om chemis Ghe form ules ni et i n
Nede r lan d t e ov erha ndigen maar deze te deponeren in dode bri e venbus sen op Bel gi sc h grondg e bi e d , waar een lid van de Pool se inl ic htingen diens t, t . w. de ver t eeenwoordiger van het Poolse reisbur eau te Brus s el , Leszak Beksi ns ki * ) ( geboren 20- 4- 1925) de gegevens ophaalde en
voor ve rdere e xpedi t i e naar Polen zorgdroeg .
Ook werd deze ''leverancier:• van. fabr:!.eksgeheimen nu en dan ver zocht n'a r Polen te komen om de fraudul eus verkregen procédé ' s i n
. Poolse l aboratoria te helpen testen . Hij werd_ dan eerst naar Oosten rijk ontboden , ontving daar van een Poolse inlichtingenoffic i er een
verva lst Dui ts paspoort op een andere naam , zodat bij

ter~gkee r

in

Nederland uit 's mans eigen paspoort niet zou kunnen blijken , dat hij
in

c~ n

tot het Sowjetblok behorend land was geweest .
Staszczak i s uit eigen beweging op dinsdag 5 december 1967 om

9. 15 uur per KLM- vliegtuig naar Pol en vertrokken . Zijn echtgenote de e d
hem uitgeleide .
*) Beksinski we r d i nmi ddels door de Belgische reg e ring ui tgewezen .
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3i jeenkomst:

Plaats :

Cr~.!lnieatie :

1 en 2 dec. '67

Bijeenkomst Alg . Raad FIR.

0 .- ~erli jn

Internat . Fed.van
iferze tsstrijders
(_'J:K) .

1- 5 dec . '67

Jereldvrouwencongres.

Helsinki

Int . Dem . Vrou~ en 

federatie (IDVF) .
22-24 dec . ' 67

22e CPN-congres.

Amsterdam

Eind 1967

Zitting Presidium WVH .

Khartoum

1967

Conferentie over solida riteit met de Arabische
volkeren .

Algiers

*

jan . 1968

Conf . v . Jeugd en Stu denten i . z. Europese
veiligheid .

Praag

llereldfed . Dem .
Jeugd en Int.Unie
v . Studenten .

*

jan . 1968

Conf . voor solidariteit
met de Portugese kol . ,
uimbawe , Z • .i . Afrika en
z. Afrika .

Conakry?

~ ereld

Segin 1968

Politiek congres SJ .

?

Socialistische
Jeugd v . Ne derland .

31 maart 5 april 1 68

IIIe Chr . Vr edesconfe rentie.

Praag

Christe lijke Vre desconferentie(CVC).

april 1968

Conferenti e i. z. Europese
veilighe i d en · i/e te nsch.
samenwerking .

•,Jenen

i/ereld federa tie
van ./etenscha ppe l i jke 1.ierk ers ( ~'IFWW ) .

voorjaar 1968

Congres i.z. Europese
Veiligheid .

?

Jereldvrede sraad

febr . l968

Consultatieve Bijeenkomst
CP- en .

Boedapest

Communistische
Partijen .

28 juli 6 aug . 1968

9e •lereldjeugdfestival.

Sofia

·.vereldfed. v . Dem .
Jeugd( IJFDJ) en Int .
Unie v . Studenten

.lereldvredesraad.
. t, Jereldfed . Dem .
J·eugd ( \i7DJ).

Vredesraad.

( INR) .

crus) .

zomer 1968

Bi jeenkomst van jeugd
uit NAVO- en Jarschaupactlanden .

Helsinki

18- 21 sept . '68

5e ~edische Congres FIR .

·,1 arschau

Internationaal congres.

Carara
(Italië)

· sept . l968
* Nieuw

·.:ereldfed . v. Dem .
Jeugd (WFDJ) .
Internat . Federatie
van Verzetsstrij . de:r-s·· (-FIR) .
Anarchis t en.

